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ÁRAJÁNLAT
Szeged, mars tér "M" pavilon bontási munkáira

1

Szállítás on kívüli munkadíj (bruttó)

Egys. MunkadíjSorsz. Tétel
Lemez fedés bontása m2 136.758

2 Tetőszerkezet bontása m2 1.439.570
3 Almennyezet bontása m2 431.871
4 Nyílászáró szerkezetek bontása (ajtó, ablak) m2 182.387
5 Könnyűszerkezetes fal elemek bontása m2 324.624
6 Epület acéloszlop bontása (rács) db 344.207
7 Lámpatestek leszerelése db 15.369

86.4608 Kézi anyagmozgatás

2.961.247Szállításon kívüli össze munkadíj (nettó)
ÁFA 25% 740.312

3.701.559

19 1Bontott anyagok elszállítása 1Ft/km I I 190 I
Árajánlatunk tartalmazza:

fent említett anyagok, szerkezetek bontási munkáinak munkadíját, valamint azok elvégzéséhez
szükséges anyagok díját
a helyszínen történő deponálását, valamint szállításkori fel- és lerakodási költségeit
szállítási díjat Ft/km-ben, (a bontott hasznosítható anyagokat saját területünkön deponáljuk,
tároljuk)

Árajánlatunk nem tartalmazza:
az épület bontásához szükséges engedélyek, tervdokumentációk költségeit
közművek kikapcsolásának díjait
keletkező kommunális hulladéktárolási, szállítási költségeit
munkaterület biztonságos elhatárolását
a terület munkaidőn túli esetleges őrzés-védelmét

Ajánlatunk elkészítésekor a munkaterület biztonságos, akadálymentes átvételét vettük figyelembe.
Amennyiben a felmért mennyiségben, valamint a Megrendelő által egyeztetett tételek vonatkozásában
változás történne, abban az esetben az ajánlat összegében a felmérés, változást eredményezhet.
Árajánlatunk érvényessége: 30 nap.

Tisztelettel:
Szeged, 2005. április 13.
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Árajánlat tartalma:
illetve munkadíját,
rakodás költségét.
Árajánlat nem tartalmazza:
kö Ltségét, a közüzemi -, a
költségét, a munkaterület
pótmunkákat
ajánlat összegében a felmérés,

a fent megnevezett munkanemet
helyszíni deponálást, ill. a

anyag
kézi

HERON-ÉP Kft
6630 Mindszent, Szőlő li 4.
Telefon: 06 (70) / 2735-094

,. ,.

ARAJANLAT

Címzett: Szegedi Vásár és Piac Kft (6724 Szeged, Mars tér M.
pavilon

Tárgy: Mars tér "M" pavilon bontási munkáira

Sors~Megnevezés Munkadíj
1 Tetőszerkezet bontása 1 620 000 Ft
2 Lemez fedés bontása 153 900 Ft
3 Álmennyezet bontása 486 000 Ft
4 Térelhatároló elemek bontása 803 700 Ft
5 Nyílászáró szerkezetek bontása 65 625 Ft
6 Acéloszlop tartók bontása 204 075 Ft
7 Lámpatestek leszerelése 18 225 Ft
8 Anyagmozgatás (kézi) 102 400 Ft

MUnkadíj 3 453 925 Ft
ÁFA 25% 863 481 Ft

~ndösszesen: 4 317 406 Ft
azaz: tízmillió-háromszázötvenháromezer forint

Bontott anyag elszállítása 260 Ft/km

a

az engedélyek, tervdokumentációk
hulladék tárolási, szállítási
őrzését, illetve az egyéb

változást eredményezhet.

Árajánlatunk 30 napig érvényes

Szeged, 2005. április 8.
BEROPf_Ép HFT~

9630 Mindszent, Szőlő 4.
Adószám: 13107080-2_06

Szlsz.: 10201006-50224850
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HUNGISZER
Kereskedelmi, Szerelő, Szolgáltató Kft.

6750 Algyő, Berek u. 31.

Tel./Fax: (62) 267-022
2 to912RT AK/22271/02
törzsszámu tanúsítvány
MSZ EN 729-2 szerintÁRAJÁNLAT

Tárgy: Mars tér "M" pavilon bontási munkáira

Sorsz: Megnevezés Egys. Menny. Vállalási ár:

1 Hullámlemez fedés bontása (pala) m2 480 189000 Ft
2 Könnyűszerk. álmennyezet bontása m2 480 583200 Ft
3 Acél tetőszerkezet bontása (rácssz.) m2 480 1944000 Ft
4 Nyílászáó szerkezetek bontása (ajtó, ablak) m2 18 90000 Ft
5 Térelhatároló elem bontása m2 480 18000 Ft
6 Épület acéloszlop bontása (rács) db .16 107000 Ft
'7 egyéb eszközök leszerelése db 48 24000 Ft
8 Anyagmozgatás (kézi, gépi) es 1 120000 Ft

Munkadíj 3075200 Ft
ÁFA 25% 768800 Ft
Összesen: 3844000 Ft
azaz: tízmillió-háromszázötvenháromezer forint

Árajánlat tartalmazza:
o bontási munkáinak munkadíját
o , valamint a szükséges anyagok díját
o a helyszínen történő deponálását, valamint szállításkori fel és lerakodási

költségeit
Árajánlat nem tartalmazza:

o szállítási díjat Ft/km-ben
o az épület bontásához szükséges engedélyek, tervdokumentációk költségeit
o közművek kikapcsolásának díjait
o keletkező kommunális hulladék költségeit
o munkaterület biztosságos elhatárolását
o a terület őrzés-védelmét
o jelenlegi bérlők, árusok kiköltöztetését, azok által utólag beépített anyagok

bontási munkáit

Bontott anyagok elszállítási költsége: 240 Ft/km.

Ajánlatunk elkészítésekor a munkaterület biztonságos, akadálymentes átvételét vettük figyelembe.
amennyiben a felmért mennyiségben, valamint a Megrendelő által egyeztetett tételek vonatkozásában
változás történne, abban az esetben az ajánlat összegében a felmérés, változást eredményezhet.
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Hegedűs Mihály
ügyvezető ....{.
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Ferrocolor Kft.
Szeged, Cserje sor: 4.
6728

Goboker Kft.
Szeged, Kálvária sgt. 44.
6725

Szegedi Vásár és Piac Kft.
Szeged, Mars tér M pavilon
6724

Tárgy: Mars téri pavilonok és egyéb rendeltetésű épületek hasznosítható bontási
hulladék átvételére vonatkozó árajánlat. '

Ezúton küldöm Önöknek a Mars téri pavilon hasznosítható bontási hulladék átvételére
készített ajánlatunkat.

A Mars tér 25591/1. hrsz. alatti telken elbontásra kerülő M pavilon szerkezeteire vonatkozó
ajánlatadást megelőzően a megjelölt épületet személyesen megtekintettem. A Szegedi Vásár
és Piac Kft., biztosította a tárgyi épületbe történő bejutást, ezt követően tanulmányoztam a Tér
és Forma Kft. által készített bontási engedélyezési tervdokumentációt, amelynek alapján a
hasznosítható bontási hulladék anyagokra vonatkozóan az alábbi árajánlatot teszem.

Ajánlati ár (anyag+szállítási költség): 175.000. - Ft + ÁFA

Fizetési mód: átutalás 30 nap.
Kérjük a fentiek figyelembevételét és pozitív elbírálását.

Szeged, 2005. június 04.
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